
Zala … Challenge általános szabályzat 

 

A Zala Challenge egy alapvetően kutyával futó (de kutya nélkül is teljesíthető) terepfutó verseny, 

amelyben egy ember a hámban, pórázon vagy futóövön vezetett kutyájával együtt fut, és közösen 

teljesítik a megadott távot. A teljes táv vegyes terepen, a verseny típusától függően változik. A verseny 

szervezője fenntartja a jogot, hogy a táv hosszán módosítson. Az induló tudomásul veszi, hogy a 

ruházata és teste, valamint kutyája szőrzete, teste, vizes, sáros, koszos, szennyezett lehet a futam 

teljesítése során.  

 

A Verseny szervezője: 

 

Paksa Dávid ev. 

Sport és Hobbi Kutya Park 

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Platán Sor 15. 

E-mail címe: david24x24@gmail.com 

Adószám: 575756 

 

A Verseny szervezője feladatkörébe tartozik: 

- a Verseny sikeres és biztonságos lebonyolításához szükséges intézkedések megtétele, 

- a Versenyzők és kutyák ellenőrzése, 

- a Verseny eredményének megállapítása, 

- döntés Versenyző kizárásáról. 

 

A VERSENYZŐRŐL: 

A Versenyen Versenyzőként részt vehet minden 18.  életévét betöltött, teljesen cselekvőképes személy, 

feltéve, hogy: érvényesen regisztrált, elfogadta az aktuális versenykiírást, betartja az etikai alapelvek, 

szabályainkat, a vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint tudomásul veszi a nevezésnél tett 

javaslataink, elvárásainkat, elfogadja és aláírja a Felelősségvállalási és az Adatvédelmi nyilatkozatot.  

A versenyzőnek javasolt balesetbiztosítást kötni. A versenyző tudomásul veszi, hogy a nevezési díjban 

balesetbiztosítás nem szerepel. 

A Versenyen versenyzőként részt vehet továbbá minden 14. életévét betöltött olyan korlátozottan 

cselekvőképes kiskorú, aki megfelel a fent említetteknek és a Versenyen való részvételéhez törvényes 

képviselője írásban hozzájárult. A törvényes képviselői minőséget a Versenyen részt venni szándékozó 

kiskorú és a törvényes képviselő személyesen és együttesen köteles igazolni a verseny szervezőjének 

képviselője előtt.  



A 8-14 éves gyermekek csak folyamatos szülői, gondviselői felügyelet mellet vehetnek részt a 

versenyen. Így minden bekövetkezett eseményért a szülő, gondviselő a felelős. 

A KUTYÁRÓL: 

A versenyen bármilyen fajtájú, méretű, ivaros vagy ivartalanított olyan kutyával részt lehet venni, amely 

az alábbi feltételeknek megfelel:  

- Egy évnél idősebb, nem tüzel (a tilalom az adott egyed tüzelési időszaka előtti, illetve utáni 1-1 hétre 

is vonatkozik),  versenyen nem vehetnek részt szoptató vagy második hónapjukban várandós szukák,  

ezek közül bármely ok fennál vagy megállapítása az állatorvosi vizsgálatkor megtörténik, azonnali 

kizárást von maga után, jogorvoslat nélkül. 

- A kutya azonosítására szolgáló mikrochippel ellátott, rendelkezik a származása helye szerinti ország 

szabályozása szerinti kötelező oltásokkal. A versenyen való részvételhez minimum szükséges érvényes 

oltások: veszettség ellen, leptospirosis elleni oltás és a kombinált oltás vagy veszettség elleni oltást is 

tartalmazó kombinált oltás.  

- Egészséges, fizikai állapota nem túlsúlyos, mozgásszervi betegségektől mentes, stb. A versenyen való 

részvétele az egészségi állapotát, életét nem veszélyezteti, megfelelő szociális viselkedést mutat. A 

nevezés előtt nyomatékosan javasoljuk a kutya állatorvosával való konzultációt! 

- Amennyiben a nevezett kutya agresszív szociális viselkedést mutat, a versenyen résztvevők biztonsága 

érdekében a szervező kötelezően előírhatja szájkosár használatát, szélsőségesen agresszív antiszociális 

viselkedés esetén kizárhatja a versenyzőt. Amennyiben a vezető megtagadja a szájkosár használatát, el 

kell hagynia a rendezvény területét, a verseny szervezője a nevezési díjat ez esetben nem téríti vissza. 

Jogorvoslatnak helye nincs. 

- A Verseny időpontjához képest legfeljebb 3 hónapon belül és legkésőbb az adott versenyt megelőző 

hét utolsó napján féregtelenítőt kell a kutyának beadni. A féreghajtást fel kell tüntetni az oltási könyvben 

vagy a kutya útlevélben. 

- A verseny előtti regisztráció során a kutya azonosítására szolgáló mikrochip meglétét, a kutya 

egészségi állapotát, szociális viselkedését, valamint az oltási könyvét / útlevelét állatorvos ellenőrzi. Az 

ellenőrzést végző állatorvosnak jogában áll kizárást javasolni, ha az ellenőrzésnél hiányosságokat 

tapasztal vagy úgy ítéli meg, hogy a versenyen való részvétel nem biztonságos. 

Ha a kutyád (a versenyre koncentrálva) nem szeretne ismerkedni más kutyákkal, emberekkel azt a 

pórázon vagy a kutyán elhelyezett jól látható sárga szalaggal jelezd.  

 

NEVEZÉS ÉS HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ 

A nevezés során a Versenyző a jelen Versenykiírást magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A nevezés abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha a versenyző a nevezéshez szükséges adatokat 

hiánytalanul megadja illetve a szervező és az állatorvos is úgy ítéli meg, hogy a versenyző - kutya páros 

versenyre alkalmas. 

A Versenyre díjfizetés (nevezési díj) megfizetése ellenében lehet nevezni. A verseny nevezési díjját 

vagy előre utalással vagy a helyszínen kézpénzben lehet kifizetni. 

A Bogáncs Állatmenhely kutyáival a nevezés ingyenes. 

 



A Verseny szervezője lehetőséget ad helyszíni jelentkezésre abban az esetben, ha van még szabad futam 

időpont, vagy valaki lemondja a futama időpontját. Helyszíni nevezésnél a Felelősségvállalási – és 

Adatvédelmi nyilatkozatokat verseny helyszínén ki kell tölteni, és egyidejűleg a nevezési díjat 

készpénzben a helyszínen ki kell egyenlíteni.  

A nevezési díj nem tartalmazza a versenyzőkről fotók készítését!  

A versenyen készült fotókat a szervező felhasználhatja. 

 

Helyszíni regisztráció 

A futam megkezdése előtt egy órával a versenyző a Verseny helyszínen a szervező előtt regisztrálni 

köteles. A szervező a regisztráció során ellenőrzi a versenyző által a nevezés során megadott adatokat a 

versenyző valamely fényképes személyi okmányából. 

A szervező, vagy annak megbízottja a regisztráció során ellenőrzi és összeveti a versenyző által a 

kutyára megadott adatokat, a kutyát azonosító okmányokkal (oltási könyv, kutya útlevél) és a 

regisztráció során bemutatott kutyát. 

Az azonosításhoz szükséges személyi okmányok, továbbá a kutyára vonatkozó okmányok szervező 

általi ellenőrzéséhez a versenyző köteles hozzájárulni. A regisztráció során a szervező ellenőrzi, hogy a 

Versenyen résztvevő kutya tekintetében igazoltak-e az előírt feltételek. 

A Versenyző legkésőbb a regisztráció során köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan 

aláírni a Felelősségvállalási Nyilatkozatot és az Adatvédelmi Nyilatkozatot és ezen nyilatkozatok 1-1 

eredeti példányát valamint a nevezési lapot és a nevezési díj befizetését igazoló iratot a Verseny 

szervezőjének vagy annak megbízottjának átadni. Amennyiben a felelősségvállalási és jogi 

nyilatkozatot, nevezési lapot, nevezési díj befizetését igatoló iratot nem hozta magával, azok helyben 

nem nyomtathatók, nem beszerezhetők. Amennyiben ezen eljárás során keletkezett időveszteség miatt 

a versenyző lekési a futamát, az indulás idejét ez esetben a rendezők határozzák meg.  Amennyiben 

nincs szabad hely, csak a legutolsó futam utáni pótfutamban indulhat, ha a kiírásban szerepel ilyen 

futam. Amennyiben a versenyző ezt nem fogadja el, a versenyszervező nem köteles a nevezési díjat 

visszafizetni. 

A Versenyző kizárható a Versenyből, ha a regisztráció során történő azonosítása sikertelen vagy nem 

működik együtt a regisztráció lebonyolításában a Verseny szervezőjével vagy annak megbízottjával. 

A Verseny szervezője a versenyzőt kizárhatja a Versenyből, ha a kutya a versenykiírás minden 

pontjának megfelel, de a kutya viselkedése a Verseny biztonságos lebonyolítását veszélyeztetheti. 

 

A VERSENY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A Versenyen a résztvevők számának függvényében több futam lebonyolítására kerülhet sor.  Minden 

Versenyző abban a futamban indulhat, amelyre regisztrált vagy a rendező beosztotta. 

A Versenyen a Versenyző egy kutyával indulhat. Csak a nevezésnél regisztrált cserélt kutyával lehet 

indulni. Amennyiben a Versenyző más kutyával szeretne indulni, mint amelyikkel regisztrált, úgy azt a 

szervezővel egyeztetnie kell, lehetőség szerint minimum 24 órával a verseny előtt. 

Az online nevezés lezárása után csak 2.000 Ft kezelési költség megfizetése ellenében  van lehetőség 

módosításokra a szabad helyek és egyéb feltételek meglétének függvényében a Versenyt megelőző 48 

óráig. 



A kutya nélkül induló versenyzők nevezési díja megegyezik a kutyával indulóéval.  

Egy futam nyertese az, aki a futamhoz kijelölt pályát a legrövidebb időn belül teljesíti a jelen 

Versenyszabályzat feltételei szerint. 

A futam indítása elött a versenyző (és kutyája) versenyzésre, rajtra kész állapotban köteles 10 perccel 

megjelenni a rajt helyszínén. Aki lekési a futamát, annak a Verseny szervezője a szabad helyek 

függvényében biztosíthat indulási lehetőséget egy későbbi futamban. A Verseny szervezője nem köteles 

a késő versenyzőnek másik indulási időpontot biztosítani, de körülményekhez képest törekszik erre. 

Amennyiben ez nem valósul meg, a versenyszervező nem köteles a nevezési díjat visszafizetni. 

A futamok a szervező által kiírti időpontokban indulnak. Egy vonalban, az egyes vonalak 30 

másodperces vagy 1 perces időkülönbséggel indulnak. A Verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy az 

egyes versenyeken a fentiektől eltérően határozza meg az egy futamban indulók számát és az indítás 

módját, illetve hogy milyen időkülönbséggel indulnak. 

A futamban az egyes helyek a rajt helyszínén, rendezői segítséggel kerülnek meghatározásra az egyes 

versenyzők nyilatkozata alapján, a kutya neme, habitusa, várható eredmény szerint. 

Amennyiben a versenyen chipes időmérés van, akkor a Versenyzőknek átadott időmérő chip méri a 

futamidőt és a chipért a Versenyző felel. Esetleges elvesztése megrongálódása esetén a Versenyző 

köteles annak árát megtéríteni a Szervezőnek. A térítés összegét a chip tulajdonosa határozza meg. A 

chipet a verseny végén kell leadni. Aki a chipet nem tudja átadni a chip árát a helyszínen ki kell fizeti. 

A chip elvesztése esetén a futam időmérése nem lehetséges, így a Versenyző idő eredménye érvénytelen, 

a Versenyző az utolsó helyre kerül „nem mért idővel” megjegyzéssel, de egyébként a pálya szabályos 

teljesítése esetén a pálya teljesítettnek tekintett.  

A Versenyzők csak abban a futamban indulhatnak, amelyet a nevezés során előre meghatároztak. A 

futamidőpontok módosítására sikeres, befizetett nevezés esetén már nincs mód. Ebben az esetben a 

Verseny szervezőjével kell felvenni a kapcsolatot, ha lehetséges a futamidőpont módosítása, akkor a 

Verseny szervezője módosítja és erről visszaigazolást küld. Legkésőbb a verseny előtt 120 órával az 

online nevezés lezárásáig van lehetőség a futamidőpont módosítására a szabad helyek függvényében 

díjmentesen.  Az online nevezés lezárása után csak 2.000 Ft kezelési költség megfizetése ellenében van 

lehetőség módosításokra a szabad helyek és egyéb feltétek meglétének függvényében a Versenyt 

megelőző 72 óráig. 

A sikeres helyszíni regisztráció után a chippel együtt kapott rajtszámot minden Versenyző köteles 

magán viselni. A rajtszámok csak elöl, jól látható helyen viselhetőek! Javasoljuk a számok testre 

felírását is! 

Az időmérés a rajtkapunál lévő rajtvonaltól indul és a célkapunál lévő célvonalnál fejeződik be. A két 

mérő pont között eltöltött idő jelenti a futam megtett idejét. 

A Versenyt akkor teljesítette a Versenyző szabályosan, érvényesen, értékelhetően, ha a rajt és cél 

vonalak közötti távolságon a versenykiírásnak megfelelően teljesíti. 

A pálya nyomvonalától 3 méternél távolabbra való eltávolodás esetén, vagy ha valaki önhibáján kívül 

nem tudja teljesíteni a távot pl. esetleges sérülés, baleset, akkor a Verseny nem minősül teljesítettnek. 

Ez esetben óvást lehet benyújtani, melynek elbírálása után a Versenyszervező dönthet a kizárásról, 

érvénytelenítésről, egyéb következményekről.  

A pálya nyomvonala vadászterületen, vadak által kifejezetten sűrűn lakott területen halad. A kijelölt 

útvonalról letéréssel a Versenyző a vadak, a kutyája és a saját testi épségét közvetlenül, a vad 

megzavarásával közvetve mások életét is veszélyezteti, ezért ez kizárást von maga után. Az elszabaduló, 

esetlegesen vadat űző kutyáért az őt felvezető Versenyző tartozik felelősséggel. 



Minden Versenyző saját és kutyája kockázatára indul.  Versenyszervező a Versenyzőre 

balesetbiztosítást nem köt (azonban javasolt ennek egyéni megkötése), a nevezési díj nem tartalmazza 

a biztosítás összegét.  Minden Versenyző önmaga és kutyája számára is kérhet orvosi segítséget, saját 

költségére. Minden Versenyző köteles magával hozni az érvényes egészségbiztosítási kártyáját, ennek 

hiányában nem indulhat a versenyen. 

A verseny első futamában azok indulnak, akik minél jobb időeredményt szeretnének elérni, a lehető 

leggyorsabban teljesíteni a versenyt!   

A Verseny helyszínén szemetelni tilos! Bármilyen szemét gyűjtőn kívüli eldobása azonnali kizárást 

vonhat maga után. A kutyakaki szemétnek minősül. 

A Verseny területén kizárólag az arra kijelölt helyen lehet dohányozni. Tűzgyújtási tilalom esetén 

dohányzóhely nem kerül kijelölésre. 

 

A KUTYÁKRA VONTAKOZÓ SZABÁLYOK 

Nem engedhető szabadon kutya a Verseny, illetve a rendezvény egész területén, és annak teljes 

időtartama alatt, amely a kapunyitástól a zárásig értendő. Mivel futás közben (különösen egy erdőben) 

jóval nagyobb erők hatnak mint egy sima sétánál, ezért erősen javasoljuk nyakörv helyett hám és futóöv 

használatát. Póráz használata tehát a vadról biztosan behívható kutyák részére is kötelező! A futóöv 

póráznak minősül. A póráz vagy futóöv maximális hossza 250 cm lehet, a tolerálási mérték 5 cm. A 

póráznak rendelkeznie kell kéz-bújtatóval, amit a futam ideje alatt használni is kell! A Versenyen 

kizárólag nyakörv/hám és póráz vagy hám és futóöv együttes használatával lehet indulni. Semmilyen 

más megoldás nem engedélyezett.  

A Verseny szervezője vagy megbízottja a Versenyen résztvevők biztonsága érdekében a Versenyző 

kutyáját szájkosár használatára kötelezheti, illetve adott esetben a kizárást is javasolhatja.  A Verseny 

szervező vagy megbízottja ellenőrzi, hogy a szájkosár megfelel e azon követelménynek, hogy a kutya 

élettani szükségleteinek megfelelően tudjon lélegezni és ez által hűteni magát! Amennyiben nem, úgy 

másik típus használatára szólíthatja fel a versenyzőt. 

Flexi póráz, szöges nyakörv és minden fajtája, valamint fojtó nyakörv (ideértve a retriever pórázt is) 

használata tilos!  

A Verseny alatt a kutya jutalmazható, jutalommal motiválható, mindaddig amíg ez a többi kutyát nem 

zavarja. A kutya kényszerítése nem megengedett, azonnali kizárást von maga után (ha elfárad, 

megálltok, ha feladja, te is feladod). 

A Versenyző a vele párban induló kutya magatartásáért teljes mértékben felelősséggel tartozik. A 

Versenyző a vele induló kutya ürülékét köteles összeszedni és a kihelyezett kukákba kidobni. 

 A Versenyző köteles a vele párban induló kutyát a versenypályán is pórázon tartani. Ezen túl köteles 

gondoskodni arról, hogy a futam során, valamint a rendezvény egész ideje alatt, a pórázt ne engedje el, 

a kutya azt a kezéből kirántani ne tudja! Amennyiben ez mégis megtörténik, póráz vagy futóöv 

szándékos levétele esetén, a kutya szabadon engedése miatt a Versenyző azonnal kizárásra kerül. 

Véletlen esetén a Versenyző kizárható. Mindkét esetben a Versenyzőnek kötelessége ezen állapotot 

azonnal megszüntetni. Ha ennek nem tesz eleget, a Versenyző a Versenyből kizárásra kerül.  

Amennyiben egyedül nem tudja kutyáját ismét pórázra fogni a Versenyző segítséget kérhet bármely 

Versenyzőtől, illetve a Versenyszervező által delegált segítő-rendezőktől. Éppen ezért ismételten 

javasoljuk a futóöv és hám együttes használatát! 

A kutya vezetője teljes felelősséggel tartozik a vele induló kutya magatartásáért, továbbá a kutya által 

okozott esetleges károkért, keletkezzen az személyben, tárgyban vagy élőlényben. 



A kutya bármikor kézbe vagy ölbe vehető, felemelhető, segíthető. Tilos a kutyát a nyakörvénél, szőrénél, 

bőrénél vagy bármely végtagjánál fogva megemelni, felemelni (kizárással járhat)! 

Amennyiben a versenybíró úgy ítéli meg, hogy a kutyát humánus eszközökkel nem lehet a teljesítésére 

rábírni, illetve a páros akadályozza a mögötte jövő versenyzők biztonságos haladását, saját jogkörben 

elrendelheti a verseny megszakítását.  

A kutya futhat a Versenyző előtt, vagy mellett, amennyiben a kutya a Versenyző háta mögé kerül a 

futóöv vagy a póráz nem feszülhet meg, a kutya mindennemű kényszerítése kizárást von maga után. 

A Versenyen frissítőpont lehet felállítva. Ezt bármely Versenyző igénybe veheti. A frissítőponton 

tartózkodás idején az időmérés (ha van) nem áll le. A Verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy 

döntsön a frissítőpont felállításának szükségességéről és annak számáról. A frissítőponton és a verseny 

előtt és után 15 perccel a kutya itatását, egészségügyi okokból, mérsékelt mennyiségben javasoljuk! 

A verseny a Bogáncs Állatmenhely által biztosított „kölcsönkutyával” is teljesíthető. Ebben az esetben 

a nevezés díjmentes. A kutya által teljesíthető távot, illetve a részvétel egyéb feltételeit a Menhely 

határozza meg. (A részvétel feltétele, hogy a versenyt megelőzően a versenyző több alkalommal kihozza 

a kutyát, így a részleteket mindenképpen a Menhellyel szükséges egyeztetni.) 

 

KIZÁRÁS 

Versenyzőt a Versenyből a Verseny szervezője zárhat ki.  A Versenyző kizárására a jelen Verseny 

kiírásban meghatározott esetekben kerülhet sor. A Versenyző kizárása a vele Párosban lévő kutya 

kizárását is jelenti. A Verseny szervezője a kizárást hozó döntését köteles megindokolni. 

A kizárás ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

A kizárás adott esetben, szóban is közölhető és indokolható. A Verseny végén a szóban közölt kizárást 

írásba kell foglalni, ha arra a versenyző igényt tart. 

Kizárás esetén a nevezési díj nem jár vissza. 

A kizárt Versenyző és kutyája köteles a Verseny helyszínét haladéktalanul elhagyni. 

Az a Versenyző, aki a versenyszabályzatot, vagy az etikai alapelveket megszegi, bármikor kizárható a 

versenyből és a rendezvény egész területéről.  Ez esetben reklamációnak, jogorvoslatnak helye nincs. 

 

A sportszerűtlen magatartásért is kizárás jár.  

Az útvonal elhagyása vagy rövidítése, a pályajelölés, vagy a pályán lévő tárgyak elmozgatása, 

megbontása kizárást von maga után. 

A lassabb versenyző köteles elengedni a nála gyorsabbakat a lehető legrövidebb időn belül, szándékos 

akadályozás kizárással jár. 

A másik kutya vagy versenyző szándékos zavarása kizárással jár. 

Ha valaki a pályán sérülést észlel, azt azonnal jeleznie kell a legközelebbi segítőnek. Bizonyos esetekben 

indokolt lehet a sérülttel maradni az orvosi segítség megérkezéséig, még akkor is, ha a sérült ezt 

elutasítja. A segítségnyújtás elmulasztása a kizárás mellet jogi következményekkel is járhat. A 

segítségnyújtás elmulasztásának megítélésében nem teszünk különbséget kutya és ember között! A 

Verseny szervezője mindent megtesz, hogy kompenzálja a Versenyző önzetlen és sportszerű 

magatartását. 



Kizárással jár, ha a versenyző nem tartja be a szervező vagy segítői utasítását. 

Az ittasan, bódult állapotban lévő versenyző nem alkalmas a versenyzésre, az ilyen állapot  tehát kizárást 

von maga után. 

 

ÉRTÉKELÉS ÉS EREDMÉNYEK 

A versenyen a Verseny szervezője az alábbi győzteseket hirdeti ki: 

Távonként női 1., férfi 1. helyezett (ha van időmérés, akkor annak eredmények alapján)  

Extra sportszerűség díja (ha az adott körülmények indokolják) 

A díjak kiosztása az eredményhirdetéssel egyszerre történik. Eredményhirdetés az utolsó futam 

befejezése után 20 percen belül kezdődik. 

Ha a díjazott vagy képviselője nem jelenik meg a díjátadón, a nyereményét utólag sem áll módunkban 

átadni! 

Az extra sportszerűség díjról később dönt a Verseny szervezője.  

 

DÍJAZÁS 

A díjazás minden versenyen külön kerül meghatározásra. 

 

ÓVÁS 

Óvást szóban a Verseny szervezőjének kell benyújtani. A kizárásról szóló döntéssel szemben óvásnak 

sincs helye.  

Az óvást a Verseny szervezője és megbízottja bírálja el, az óvás beadását követő 3 héten belül. Az 

elbírált óvás valamennyi Versenyzőre nézve kötelező hatályú. 

Az óvás díja 10.000 Ft. Amennyiben az óvás jogos, az óvás díja visszatérítésre kerül. Óvás benyújtására 

az eredményhirdetést megelőzően van lehetőség. 

 

FELELŐSSÉG 

A Verseny szervezője a Versenyt a biztonság elsődlegességének figyelembevételével szervezi meg.  

Ugyanakkor felhívja a versenyzők figyelmét arra, hogy a Verseny a jellegéből eredően biztonsági 

kockázatokkal jár. A jelen Versenyszabályzatban leírtak maradéktalan betartása esetén a Versennyel 

együtt járó kockázatok csökkenthetők, de nem zárhatók ki. 

A Versenyt szervező arra vállal kötelezettséget, hogy a versennyel eleve együtt járó kockázatokat 

(baleset, sérülés, haláleset,) lehető leginkább csökkentse,  ennek érdekében ilyen versenyszabályokat is 

alkalmaz. Ugyanakkor, a Versenyszabályzat maradéktalan betartása esetén sem zárható ki, hogy 

valamely Versenyző, illetve résztvevő kutya a Verseny során megsérül, anyagi kárt szenved, esetleg 

halálos baleset éri. Ezen káreseményekért a Versenyszervező kizárólag abban az esetben felel, ha 

igazolható, hogy a Versenyt szervező a Versenyszabályzatba írt valamely kötelezettségét megszegte. A 

Versenyt szervező így nem felelős különösen, de nem kizárólagosan: 



- a versenyzők és kutyáik magatartásáért, ha valamely sérülés, baleset, halál, vagy káresemény a 

versenyzőben vagy kutyájában rejlő ok miatt következik be (így pl. nem megfelelő fizikai állapotban 

vesz részt a versenyen); 

- a Versenyt néző látogatók Verseny során, azt megelőzően és azt követően tanúsított magatartásáért; 

- senkinek fel nem róható okból bekövetkező, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező 

eseményekből bekövetkező sérülésért, balesetért, halálért vagy káreseményért; 

- ha az egyébként a Versenyen való részvételre alkalmasnak talált kutya utóbb károkozó magatartást 

tanúsít. 

Amennyiben a Versenyszervező a jelen Versenyszabályzat alapján a Versenyző részére kártérítést 

köteles fizetni, ennek összegszerűsége semmilyen esetben sem haladhatja meg a 100.000.- Ft összeget 

káreseményenként. 

A szponzorok semmilyen módon nem felelősek a versenyzők, kutyáik vagy kísérőik anyagi vagy 

egészségkárosodásáért. 

 

ADATKEZELÉS 

A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a Versenyben való részvételhez szükséges 

regisztráció során a Versenyző személyes adatait, így: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, e-

mail cím, telefonszám, kutya neve, chip száma, oltási könyv vagy kutyaútlevél száma, bankszámlaszám 

adatkezelőként rögzíti, azokat feldolgozza, és a verseny szervezője a verseny szervezése és lebonyolítása 

érdekében felhasználja a személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

szerint. 

Versenyző tudomásul veszi, hogy a Verseny nyilvános rendezvény, arról a Versenyszervező vagy 

megbízottja kép, videó és hangfelvételt készíthet, melyen egyénileg azonosítható módon a Versenyző 

megjelenhet. A Versenyről való felvétel készítéséhez a Versenyen való részvétellel a Versenyző 

hozzájárul, továbbá ahhoz is, hogy a Versenyszervező a felvételt vagy annak egy részét, rövidített vagy 

szerkesztett formában az alábbi felhasználási körben időbeli korlátozás nélkül felhasználja és 

megjelentesse: a verseny weboldalán, Facebook oldalán, Youtube csatornáján, promóciós filmjeiben, 

sajtómegjelenéseiben. Versenyző a felhasználásért és ezen megjelenésekért semmilyen 

ellenszolgáltatásra igényt nem tart. 

 A rendezvényen fotók és videó és hangfelvételek készülnek, ezeken bárki szerepelhet, és ezek a 

felvételek nyilvánosságra is kerülhetnek! A belépéssel a résztvevő beleegyezését adja, hogy minden 

ellenszolgáltatás, időbeni korlátozás és jogigény-érvényesítés nélkül ezeken szerepelhet. 

A Versenyző köteles a Verseny honlapjáról letölteni, kitölteni, kinyomtatni, aláírni, valamint két tanúval 

aláíratni, és a verseny napján a regisztrációnál átadni az alábbi dokumentumokat: 

- felelősségvállaló nyilatkozat 

- adatvédelmi nyilatkozat 

- (szükség szerint) szülői hozzájáruló nyilatkozat 

 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

Másik versenyző segítsége is igénybe vehető a futam alatt. Ez lehet csapattárs, egyéni induló, másik 

csapat tagja.  Segítség szigorúan csak másik indulótól vehető igénybe. Ez alól kivételt képez az esetleges 



elszabadult és a pályát elhagyó, vagy elhagyni készülő kutya megfogásában nyújtott segítség, illetve 

minden olyan eset, ami balesetveszélyt hárít el. 

A Verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén a szabályokon módosítson. 

A Verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben a Versenyzők fizikai 

alkalmasságának vizsgálatát követően a Versenyen való indulás lehetőségét az általános szabályoktól 

eltérően alkalmazza. Az adott versenyhez igazodó alkalmassági vizsgálat követelményeit a 

Versenybizottság minden esetben egyedileg határozza meg. 

 

KISKORÚ VERSENYZŐKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

A Versenyszabályzat teljes egésze vonatkozik a korosztályos Versenyzőkre is. Ez a fejezet kizárólag a 

rájuk vonatkozó szabályokat tartalmazza: 

A Versenyen Versenyzőként részt vehet minden 8-14 év közötti (tehát 8. életévét a verseny napjáig 

betöltött, de 14.  életévét a verseny napjáig még be nem töltött) olyan cselekvőképtelen kiskorú, aki 

megfelel az ezen pont szerinti feltételeknek: 

- a Versenyen való részvételéhez törvényes képviselője írásban hozzájárult. A törvényes képviselői 

minőséget a Versenyen részt venni szándékozó kiskorú és a törvényes képviselő személyesen és 

együttesen köteles igazolni a Verseny szervezőjének képviselője előtt a Versenyen. 

- Amennyiben a törvényes képviselő nem tudja a kiskorú versenyzőt elkísérni, lehetősége van az őt 

megillető jogok gyakorlását átruházni egy 18. életévét betöltött felnőtt személyre a “Kiegészítő 

nyilatkozat szülői felelősségvállalási nyilatkozathoz” dokumentum kitöltésével. 

- A jelenlévő törvényes képviselő köteles a Versenyző kiskorú gyermeket a rajthoz elkísérni, 

tevékenységét nyomon követni, szükség esetén akár a pályán is végig kísérni. 

- A Verseny szervezője lehetőségeihez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy a pálya 

biztonságosan teljesíthető legyen a kiskorú Versenyzők számára. 

A Verseny szervezője csak a kiskorú Versenyző idejét méri, számára biztosít chipet, ha időmérés van. 

A korosztályos futamon induló kiskorú Versenyző(ke)t kísérő törvényes képviselő abban az esetben 

léphet pályára gyermekének kísérése céljából, ha ezt a nevezéskor „A kiskorú Versenyző törvényes 

képviselőjeként” jelzi. 

A törvényes képviselőjeként a saját személyére vonatkozóan is köteles kitölteni a Felelősségvállalási 

nyilatkozatot és az Adatvédelmi nyilatkozatot, és annak egy-egy eredeti példányát a helyszínen a 

regisztrációnál leadja. 

Verseny szervezője csak az előző két pontban foglaltak maradéktalan teljesülése esetén tud a törvényes 

képviselő számára is rajtszámot biztosítani, ami a pályára lépés feltétele. 

A Verseny szervezője nyomatékosan kéri a kiskorú Versenyző jelenlévő törvényes képviselőjét, hogy 

kiskorú versenyző gyermekének csak veszély esetén, illetve elkerülése érdekében nyújtson segítséget. 

  

A Versenykiírás magyar nyelven készült.  

 

A NÉZŐKRE, LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A rendezvényen kutyát csak pórázon lehet vezetni, szabadon engedni tilos! 



A verseny kordonnal elválasztott részére, a pályára, csak az indulók léphetnek be, szurkolni, fotózni, 

videózni a pályán nyomvonalán kívülről engedélyezett! 

A rendezvényen fotók és videó felvételek készülnek, melyeken a nézők is szerepelhetnek, ezen 

felvételek nyilvánosságra is kerülhetnek! A néző a rendezvényre való belépéssel korlátlan belegyezését 

adja a felvételeken való szerepléshez, valamint elfogadja, magára nézve kötelezőnek fogadja el a 

nézőkre, látogatókra vonatkozó szabályokat! 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Púza Andrásnak és a Hard Dog Racenek a jelen szabályzat 

elkészítéséhez, és a verseny megszervezéséhez nyújtott segítségért, tanácsokért! 

 

Paksa Dávid 

Verseny Szervező 

2022. augusztus 14. 


